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MAZETKTU VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLOS

DIRBKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI
PAREIGYBES APRASYUAS

I. PAREIGYBE

1. MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos mokyklos (toliau - muzikos mokykla) direktoriaus
pavaduotojo ugdymui (toliau - direktoriaus pavaduotojas) pareigybe yra priskiriama biudZetiniq

istaigq vadovq ir jq pavaduotojq grupei.

2.Pareigybes lygis - A2.
3. Pareigybes paskirtis- padeti mokyklos vadovui uZtikrinti mokyklos ugdymo politikos

realizavimq per moksleiviq ugdymo, neformaliojo Svietimo organizavimq ir pletr4, vykdyti
ugdymo proceso prieZilr4.

4. Pareigybes pavaldumas - direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus
muzikos mokyklos direktoriui.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI SI.q.S PAREIGAS EINANdIAM DARBUoToJUI

5. Special[s reikalavimai Sias pareigas einandiam darbuotojui:
5.1. AukStasis universitetinis i5silavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam

prilygintu iSsilavinimu arba auk5tasis koleginis iSsilavinimas su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu.

5.2. Darbo patirtis - ne maZesne kaip 3 metq darbo staZas Svietimo istaigoje.
5.3. Gerai moketi lietuviq kalbq.

5.4. Buti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo
kodeksu, kitais istatymais (Svietimo, Vietos savivaldos, Valstybes tarnybos ir kt.), Vaiko teisiq
konvencija, Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos isakymais, MaZeikiq r.
savivaldybes tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, Svietimo skyriaus vedejo

isakymais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais Svietimo istaigq veikl4, vaikq ugdym4, jq
teisiq apsaug4, darbo santykius.

5.5. BUti susipaZinusiam su vadybos teorijomis, tureti vadybos pagrindq Ziniq.
5.6. Zinoti Siuolaikines pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebeti juos taikyti savo

veikloje.

5.7. Suprasti demokratines, teisines ir atviros pilietines, humanistinds visuomenes kurimo
ir veiklos principus, gebeti juos panaudoti savo vadybineje veikloje.

5.8. Gebeti kurti demokrati5kus, savitarpio pagarba ir pagalba grindZiamus Svietimo
istaigos bendruomenes nariq santykius.

5.9. Moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informacij4 ir rengti i5vadas, planuoti
mokyklos ugdom4i4 veikl4, vertinti, analizuoti ugdymo proces4, teikti i5vadas ir si[lymus darbui
tobulinti.

5.10. SklandZiai destyti mintis ir raStu, Zinoti dokumentq rengimo taisykles, dokumentq
tvarkymo ir apskaitos taisykles.

5.11. Moketi rengti mokyklos vidaus dokumentus.



5.12. Moketi savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo ir mokyklos bendruomenes veikl4,

derinti veiklas su kitais struktUriniais padaliniais, mokyklos direktoriumi.
5.13. Moketi dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentq apskaitq, priimti ir siqsti informacijE.

5.14. BUti pareigingam, mandagiam, toleranti5kam, gebeti bendrauti su Zmonemis.

5.15. Moketi bent vien4 ES Saliq kalb4 (anglq, vokiediq, pranc[zq).

III. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUoToJo FUNKCIJOS

6. Direktoriaus pavaduotoj o ugdymui pareigos :

6.1. Lankyti mokytojq pamokas, analizuoti mokymo metodus ir formas.

6.2. Stebeti ir kontroliuoti mokytojq darb4, duomenq pildymq elektronineje virtualioje
erdveje TAMO.LT, bibliotekinkes - BIBLIO.LT sistemoje;

6.3. Skatinti mokyklos pedagogus tobulinti savo profesini meistri5kum4, kelti kvalifikacijq,
dalykiSkai bendradarbiauti, inicijuoti pedagoginiq metodq diegim4.

6.4.Analizuoti ir apibendrinti mokyklos pedagogq veikl4, rengti dokumentus pedagogq

atestacij ai, teikti j uos mokyklos direktoriui tvirtinti.
6.5. Sudaryti pedagoginiq darbuotojq tarifikacijas, vesti tarifikacijq registracijos Zumal4.

6.6.Sudaryti pedagoginiq darbuotojq darbo laiko apskaitos ZiniaraSdius, paruo5ti reikiamus

isakymus.
6. T.Pildyti mokytoj q pavaduotq pamokq apskaitos Lumalq,.

6.8.Organizuoti mokomqj!- ugdomqiiproces4 bei projekting veiklE mokykloje.
6.9.Paruo5ti menesinius veiklos planus ir suderinti su mokyklos direktoriumi.
6.lO.Sudaryti akademiniq koncertq, keliamqi,l i. baigiamqjq egzaminq, iskaitq grafikus,

laiku paruo5ti komisijq isakymq projektus.

6.1l.Kuruoti organizuojamq renginiq veikl4, palaikyti ry5ius su miesto, rajono ugdymo ir
kulturos lstaigomis.

6.l2.Organizuoti baigimo paZymejimq ir kitq dokumentq tvarkym4.
6.l3.Organizuoti ir koordinuoti mokslo metq pradZios ir baigimo paZymejimq iteikimo

Sventes mokykloje.

6. 1 4.Ruo5ti mokyklos direktoriaus deleguotas ataskaitas.

6.15.Ruo5ti pedagogq pareiginius apra5ymus ir teikti juos mokyklos direktoriui tvirtinti.
6.16.Koordinuoti mokyklos projektq rengimo ir jq vykdymo veikl4 (gavus direktoriaus

igaliojim4 sudaryti su projekto vykdytojais darbo sutartis, isakymus, susijusius su projekto
vykdymu, vesti darbo apskaitos Ziniara5dius ir kt. su projektais susijusi veikla).

6.l7.Teikti mokyklos direktoriui bei mokytojq tarybai siulymus ir rekomendacijas ivairiais
ugdomojo darbo gerinimo klausimais.

6.l8.Administruoti ugdyiniq duomenq bazg, tvarkyti mokyklos pedagogqregistro
duomenq bazg.

6.l9.Bendradarbiauti su mokyklos pedagogais, ugdytiniq tevais ( globejais, r[pintojais) bei
kitais mokyklos bendruomends nariais, burti juos i komand4.

6.20.Apie mokyklos bendruomenei i5kilusi4 gresmg gyvybei ir sveikatai informuoti
mokyklos direktoriq, tarnybas, galindias padeti esamoje situacijoje, stengtis pa5alinti i5kilusi
pavojq.

6.21.{vykus nelaimingam atsitikimui su mokyklos bendruomends nariu, stengtis i5siaiskinti
nelaimingo atsitikimo aplinkybes ir prieZastis, apie tai nedelsiant informuoti mokyklos
direktoriq.

6.22.Pavaduoti laikinai nesanti mokyklos renginiq organizatoriq ( ligos, atostogq,
komandiruodiq ir kt. atvejais).



6.23.Pavaduoti laikinai nesanti mokyklos direktoriq ( ligos, atostogq, komandiruotes ir k t.
atvejais).

6.24.Atlikti mokyklos direktoriaus
nenumatf as pareigybes apra5yme.

6.25.Koordinuoti ir kontroliuoti
elektroninej e virtual ioj e erdvej e.

priskirtas funkcijas, kitas funkcijas ir uZduotis,

mokytojq dokumentacijos pildym4 TAMO.LT

IV. ATSAKOMYBE

7. Darbuotojas, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigybes apra5yme nustatytas

funkcijas, nesilaikantis Darbo kodekse nustatytq pareigq ar kitq teises aktq reikalavimq,
reglamentuojandiq jo funkcijq vykdym4, atsako Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta
tvarka.


